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 تهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ا

رســوله �سـم هللا الـرحمن الــرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصــلى هللا وسـلم و�ـارك علــى عبـده و 
 محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 :مـنهم ،: "وأما قتل المسلم �الكافر فجمهـور العلمـاء علـى منعـه-تعالى رحمه هللا–قال المؤلف 
 -ومعاو�ــة ثابــت، بــن وز�ــد ،وعلــيٍّ  وعثمــان، عمــر، عــن ذلــك وروي  وأحمــد، والشــافعي، ،مالــكٌ 
 وابــن والزهــري، والحســن، وعكرمــة، ،وعطــاءٌ  العز�ــز، عبــد بــن عمــر قــال و�ــه -عــنهم هللا رضــي

 ابـن نهمعـ نقله �ما المنذر، وابن ،ثورٍ  وأبو عبید، وأبو و�سحاق، واألوزاعي، والثوري، شبرمة،
 ".هوغیرِ  )المغني( في قدامة

 ه.ابن قدامة وَغیرُ 
 ."هیرُ وغَ  )المغني( في قدامة بنا عنهم نقله كما"

نــي) ألنــه لــم ینقــل هــذا الكــالم فــي (الكــافي)، وال فــي المقنــع، وال فــي (العمــدة) إنمــا نقلــه فــي (المغ
 الُمعد للخالف وغیر ابن قدامة ینقل الخالف أ�ًضا.

 ".وغیرهم وعثمان وعلي، عمر، عن البیهقي ورواه"
 عندك علي؟
 طالب: نعم.

 م.عن عمر، وعثمان، وغیره
 طالب: عندي عن عمر، وعلي، وعثمان.

 طالب:.........
عــن عمــر، وعثمــان، وعلــي، وأ�ًضــا عمــر وعثمــان موجــودان فــي األعلــى وفــي األســفل، لكــن یبقــى 

 هل نقله البیهقي عن علي �ما نقله عن عمر وعثمان؟ 
 لـنَّْفَس ا{ �عمـوم واسـتدلوا �الـذمي، قتـل�ُ  المسـلم أن إلـى والشـعبي والنخعـي، حنیفـة، أبو وذهب"

 عبـد أبـي نبـ ر�یعـة رواه الـذي و�الحـدیث المتقدمین، والحدیث اآل�ة في ]٤٥[المائدة:} ِ�النَّْفسِ 
 امســلمً  قتــل -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي أن: عمــر ابــن عــن البیلمــاني، ابــن عــن الــرحمن،
 ".لِص وُ  لو �ه حتج�ُ  ال البیلماني فابن ضعیف، روا�ة من مرسل وهو، �معاهد
 وَصل.

 "ابٌ �: �قوله الحدیث لهذا )الكبرى  ننالسُّ ( في البیهقي وترجم أرسل، وقد فكیف لو وَصل،"
 �اب بیان.

 ذلـك، فـي الصـحا�ة عـن جـاء ومـا �الكـافر، المـؤمن قتل في روي  الذي الخبر ضعف بیان"�اب 
 .�لها ضعفها نو�یَّ  رقه،طُ  وذ�ر
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 ."الفقیه الحارث بن �كر أبو أخبرنا: قال ما جملة ومن
 .نُ اب
 ."الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو قال: قال الفقیه الحارث بنُ  �كر أبو أخبرنا"

 مقول القول. الحافظ، ابن البیلماني هذا عدل الدارقطني الحافظ، هو 
 طالب:.........

 غلط. ،ال
 إذا حجـةٌ  �ـه تقـوم ال ضـعیفٌ  البیلمـاني ابـن: الـدارقطني الحـافظ عمـر بن علي الحسن أبو قال"

 .أعلم �هللا یرسله، �ما فكیف الحدیث، وصل
ــاْلُحرِّ  اْلُحــرُّ {: تعــالى قولــه تفســیر فــي القرطبــي وقــال ــدُ  ِ� ــدِ  َواْلَعْب  مــا �ــة،اآل ]١٧٨[البقــرة: }ِ�اْلَعْب
 بـرخی یوم قتل -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن ر�یعة حدیث من رووه ما لهم �صح وال: نصه
 ."البیلماني ابن حدیث ومن نقطع،مُ  ألنه ؛�كافر امسلمً 

 ومن حدیث ابِن.
 -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي عـن عمـر، ابـن عـن ،ضـعیفٌ  وهـو البیلمـاني ابـنِ  حدیث ومن"

 ".الحدیث متروك وهو �حیى، أبي بن إبراهیم غیر سنده�ُ  لم: الدارقطني قال ا،مرفوعً 
ثني وفـي �عـض المواضـع التـي �قـول فیهـا  ،هذا شیخ الشافعي، شیخ اإلمـام الشـافعي الشـافعي: حـدَّ

 الثقة، �قول: هو إبراهیم بـن أبـي �حیـى شـیخه، وهـو ُمضـعٌَّف عنـد عامـة أهـل العلـم، لكـن الشـافعي
و�قول: لئن �خر من السماء أسهل علیه مـن أن �كـذب علـى رسـول  ،-رحمه هللا–ُ�حسن �ه الظن 

 لبــراهین علــى ضــعفهلكــن �ــلٌّ مطالــٌب �اجتهــاده األئمــة ضــعَّفوه، وا ،-صــلى هللا علیــه وســلم–هللا 
ظاهرة، لكـن �ـون اإلنسـان �عـرف عـن شـخٍص مـا ُیوثقـه مـن أجلـه، وقـد ُ�خطـئ فـي تقـدیره فالنـاس 

 . بل قال �عضهم: متروكمطالبون �الظاهر، وعند عامة أهل العلم ضعیف، بل شدید الضعف، 
ــن -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي عــن مرســلٌ  البیلمــاني ابــن عــن ر�یعــة، عــن والصــواب"  واب

 ".یرسله �ما فكیف الحدیث، وصل إذا حجة �ه تقوم ال الحدیث، ضعیف البیلماني
 . -رحمه هللا-كلهم یدورون على �الم الدارقطني اإلمام 

 عـن ثابـتٌ  �ـه �قتـل ال �ونـه أن فـاعلم �الكـافر، المسـلم قتـل علـى االسـتدالل ضعف عرفت فإذا"
 لعـوَّ �ُ  ال التـي األدلـة تلـك �طـالن امبیًنـ فیـه مطعـن ال اثبوًتـ -وسـلم علیه هللا صلى- هللا رسول
 .علیها

 أن )�الكـافر المسـلم �قتـل ال( �ـاب فـيو  ،)العلـم كتا�ـة( �ـاب في صحیحه في البخاري  أخرج فقد
 ".-عنه هللا رضي- اعلی�  سأل جحیفة أ�ا

 تعرف اسمه أبو جحیفة؟
 طالب: ال.
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وائيابن عبد   .هللا، وهب بن عبد هللا السُّ
 طالب:........

 . لبیهقي خالص ألحقناها
 ،ال: فقـال القـرآن؟ فـي لـیس ممـا شـيءٌ  عنـد�م هـل -عنـه هللا رضي- اعلی�  سأل جحیفة أ�ا أن"

 لصـحیفة،ا هـذه فـي ومـا �تا�ـه، فـي رجـالً  هللا �عطیـه افهًمـ إال النسـمة، و�ـرأ الحبـة، فلـق والذي
 ".�كافر مسلمٌ  قتل�ُ  وأال األسیر، وفكاك العقل،: قال  الصحیفة؟ في وما: قلت

 العقل: الد�ات. 
 عـدم مبـینٌ  ]٤٥[المائـدة:} ِ�ـالنَّْفسِ  الـنَّْفَس { لعمـوم مخصـٌص  للنـزاع، قـاطعٌ  ،صحیحٌ  نصٌّ  فهذا"

 �عد رهتفسی في �ثیرٍ  ابن قال �خالفه، شيءٌ  الباب في �صح ولم �خالفه، المرو�ة األخبار صحة
 یرهتفسـ فـي القرطبـي وقـال هـذا، �خـالف تأو�ـلٌ  وال ،حـدیثٌ  �صـح وال: هـذا علـيٍّ  حدیث ساق أن

 َس الــنَّفْ  َأنَّ { :تعــالى قولــه عمــوم �خصــص وهــو البخــاري، حــدیث إال البــاب فــي �صــح فــال: قلــت
} ِفـــي اْلَقْتَلـــى ُص ُكِتـــَب َعَلـــْیُكُم اْلِقَصـــا{ اآل�ـــة، وعمـــوم قولـــه تعـــالى: ]٤٥[المائـــدة:} ِ�ـــالنَّْفسِ 
 ".]١٧٨[البقرة:

 تقد�م وتأخیر بین اآلیتین.
 �عني المفروض الثانیة تكون األولى؟طالب: 

ــــْیُكُم اْلِقَصــــاُص { ــــَب َعَل ــــى ُكِت ــــي اْلَقْتَل ــــنَّْفَس ا َأنَّ { ،األولــــى عنــــدنا ]١٧٨[البقــــرة:} ِف ــــالنَّْفسِ  ل �ِ {
 هذه اآل�ة الثانیة.  ]٤٥[المائدة:

 ورالـذ� بین األنفس في القصاص حكم في المقام تحقیق هو المبحث هذا في ذ�رنا الذي فهذا"
 .والكفار والمسلمین والعبید، واألحرار ناث،واإل 
 ،األنفـس فـي للقصـاص تـا�عٌ  أنه على العلماء فجمهور األطراف، في بینهم القصاص حكم وأما
 الحـر فیقطـع األطـراف، فـي بینهما �جري  فإنه النفس، في القصاص بینهما �جري  شخصین فكل

 قطـعو�ُ  �ر،�الـذ واألنثـى �ـاألنثى، ذ�روالـ �الـذمي، والـذمي �العبـد، والعبـد المسلم، �الحر المسلم
 .�المسلم والكافر �الحر، �العبد �الكامل، الناقص

 جـرح عبـدٍ  مـن قـتص�ُ  فـال الجـراح، فـي للكامـل منه قتص�ُ  ال الناقص أن مالك مذهب ومشهور
: )مختصــره( فــي �قولــه المــالكي إســحاق بــن خلیــل مــراد وهــو ا،مســلمً  جــرح �ــافرٍ  مــن وال ا،حــر� 

 ".له منه قتص�ُ  فال �عني ،�امالً  جرح اناقًص  إال والمفعول، والفاعل الفعل، في فس�الن والجرح
 ا الل والمفعــول �ــه، فــإذا جــرح عبــٌد حــر� لعــدم التكــافؤ، وال شــك أن عــدم التكــافؤ مطلــوب بــین الفاعــ

 .�خالف العكس؛ ألنه تكافؤ وز�ادة ُ�قنص منه
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 قطــع�ُ  ال �قتلــه، قتــل�ُ  ال ومــن لألكثــر، اوفاًقــ القصــاص وجــوب مالــكٍ  عــن القصــار ابــن وروا�ــة"
 وأحمـد، ي،والشـافع ،مالـكٌ  بهـذا قـال وممـن �عبـد، حـرٌّ  وال ،�كـافرٍ  مسـلمٌ  قطـع�ُ  فال �طرفه، طرفه

 .وغیره ،)المغني( صاحب عنهم نقله �ما المنذر، وابن و�سحاق، ثور، وأبو والثوري،
 الو  �النـاقص، الكامـل قطـع�ُ  الفـ البـدل، مختلفـي بـین األطـراف فـي قصـاص ال: حنیفـة أبـو وقال

 .�الحر دالعب وال �العبد، الحر وال �الرجل، المرأة وال �المرأة، الرجل وال �الكامل، الناقص
 ال الصـحیحة أن بدلیل األطراف، في معتبرٌ  التكافؤ ألن؛ �المسلم والكافر �الكافر، المسلم قطعو�ُ 

 طرفهـا خذیؤ  وال المرأة، �طرف الرجل طرف ذیؤخ ال فكذلك �الناقصة، الكاملة وال �الشالء، تؤخذ
 ".�الیمنى الیسرى  ؤخذتُ  ال �ما �طرفه،

كلٌّ على مذهبه في األصل وهو القصاص في األنفس، فأبو حنیفة مادام یرى قتـل المسـلم �الكـافر 
 . على مذهبهم في المنع یرون المنع یرى أنه ُ�قتص له منه، والجمهور

 الطــرف فــي �جــري  الــنفس، فــي القصــاص بینهمــا �جــري  مــن �ــأن الجمهــور، بــلقِ  مــن جیــبوأُ "
 بدلیل ؛معتبرٌ  فیه التكافؤ فإن النفس، في �القصاص یبطل المخالف ذ�ره وما �الحر�ن، بینهما،

 جــدت،و  قــد المماثلــة ألن ؛�الكاملــة الناقصــة �أخــذ أن یلزمــه ثــم �مســتأمن، �قتــل ال المســلم أن
 .ا�عاألص �كاملة األصا�ع ناقصة تؤخذ �ما ستحق،الم رضي إذا بها أخذها فوجب ز�ادة، ومعها

 لـمعُ ف بـدلهما، اسـتوى  ولهـذا ؛محلیهمـا الخـتالف ؛الـنفس مجـرى  فیجر�ـان والیمـین، الیسـار وأما
 ".اشرعً  عنها ناقصة لیست أنها

 .احدة، د�ة الیمنى مثل د�ة الیسرى الد�ة و 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 لبدل.ا ا، الد�ات واحدة؟ د�ة المرأة مثل د�ة الرجل؟ د�ة ید المرأة مثل د�ة ید الرجل؟ مختلفتالبدل
 طالب:........

 على �المه.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 . هذا مذهبه
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 قدامـة بنا قاله المخالف، ذ�ر �ما لیست فیهما العلة وأن ،اشرعً  عنها ناقصةً  لیست أنها لمفعُ "
 ).نيالمغ( في

 :تعـالى قولـه األنفـس، فـي بیـنهم جرى  من بین األطراف، في القصاص جر�ان على الدلیل ومن
ــاْلعَ { ــْیَن ِ� ــالنَّْفِس َواْلَع ــنَّْفَس ِ� ــا َأنَّ ال ــْیِهْم ِفیَه ــا َعَل ــاَألنْیِن َواألَ َوَ�َتْبَن ــَف ِ� ــن ــاُألُذِن َوالسِّ نَّ ِف َواُألُذَن ِ�

نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص   .]٤٥لمائدة:[ا} ِ�السِّ
 بي،الشـع قـول وهو النفس، دون  فیما العبید، بین قصاص ال أنه من أحمد اإلمام عن وي رُ  وما

 بـدلیل علیـه ردُیـ �البهـائم مـالٌ  العبیـد أطـراف �ـأن معللـین ؛حنیفة ألبي اوفاقً  والنخعي، والثوري،
 ".اآنفً  ذ�رنا الذي الجمهور

 الضــرر علـى السـید، السـید ال جنا�ــةفبیـد للعبیـد نحـن قلنـا: المتضـرر السـید، إذا اقتصصــنا مـن الع
 الحكم واحد.ف ،المتضرر أ�ًضا السیدفله، لكن حتى لو قتل ووجب علیه القصاص 

 طالب:........
 . الحر�فله ذلك إذا أراد أن �فدي ماله، وأراد أن یدفع القیمة؛ لیبقى العبد، وقبل أهل المجني علیه 

 طالب:........
 .خذوه ال ما یلزمه، �قول:

 تصـر�ح مـع ،�البهـائم اأ�ًضـ مالٌ  العبید أنفس و�أن ،اآنفً  ذ�رنا الذي الجمهور بدلیل علیه ردیُ «
 شــترط�ُ  أنــه اعلــمو  ،]١٧٨[البقــرة:} ِ�اْلَعْبــدِ  َواْلَعْبــدُ {: تعــالى قولــه فــي فیهــا �القصــاص تعــالى هللا

 ".شروط ثالثةَ  النفس، دون  فیما للقصاص
 ثالثُة.

 "ثالثُة شروط:
 .اأ�ًض  �النفس النفس قتل في شترط�ُ  وهذا ا،عمدً  �ونه: لاألو

 ".النفس في القصاص بینهما �جري  �ونهما: الثاني
 .ألنه فرٌع عنه �ما تقدم

 أحسن هللا إلیك؟ ،طالب: وهو الراجح
 نعم. 

ْا َعـاِقُبو اَقْبُتْم فَ َعـَوِ�ْن {: �قـول تعـالى هللا ألن ؛ ز�ادة وال ،حیفٍ  غیر من االستیفاء إمكان: الثالث"
  َمـا اْعَتـَدىاْعَتـُدوْا َعَلْیـِه ِ�ِمْثـلِ َفَمِن اْعَتَدى َعَلـْیُكْم فَ { :و�قول ]١٢٦[النحل:} ِ�ِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِ�هِ 

؛ لد�ـةا ووجبـت القصـاص، سـقط ز�ـادةٍ  غیـر مـن اسـتیفاؤه �مكـن لـم فـإن ]١٩٤[البقـرة:} َعَلْیُكمْ 
 صالقصـا فیـه ز�ـادة، وال حیـفٍ  غیـر مـن سـتیفاؤها �مكـن مـا أن علـى العلمـاء أجمع هذا وألجل

ـاُألُذَن ِ�األُ َواْلَعْیَن ِ�اْلَعْیِن َواَألنَف ِ�اَألنِف وَ {: تعالى قوله في اآل�ة في المذ�ور ـنِّ ُذِن َوالسِّ } نَّ ِ�السِّ
 ".مفصلیهما من والرجل الید، �قطع مفصل، في تكون  التي و�الجراح ،]٤٥[المائدة:
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ع المفصل ُ�مكن ضبطه، أما من منتصف العضد أو منتصـف السـاق، فهـذا ألنه ُ�مكن ضبطه، م
ال ُ�مكن ضبطه السـیما مـع اآلالت القد�مـة، �عنـي إذا ُضـِرب السـاق �سـاطور مـا یـؤَمن أن یتخلـل 

آالت دقیقـة تأخـذ المطلـوب بدقـة، لكـن لـو �انـت لمأخوذ أو ینقص، لكن اآلن هناك العظام و�ز�د ا
 ني بنسبة ما أخذ من رجل المجني علیه أو �طوله؟الساق أطول یؤخذ من الجا

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
�عنـــي بنســـبتها، شـــخص ســـاقه ذراع، وشـــخص ســـاقه ذراع ونصـــف، فاعتـــدى الطو�ـــل الســـاق علـــى 

 أو یؤخذ نصف الساق ولو زاد؟ ،قصیر الساق، فأخذ شبًرا، نقول: ُ�كتفى �شبر
 طالب:........

 نعم نصف الساق.
 :........طالب

ُ�قـال: �مـا أخـذ یؤخـذ  أمهذا َأذَهب نصف رجل الرجـل، فیؤخـذ نصـف رجلـه؟  ؟هل یؤخذ �التناسب
منـه، هـذا علــى القـول �أنـه ُ�قــتص منـه ولـو لــم �كـن مـن مفصــل، �عنـي لـو �ــان مـن مفصـل وقطــع 

ذراع  كبــةالجــاني إلــى الرُّكبــة ذراع ونصــف ثالثــة أشــبار، والمجنــي علیــه إلــى الرُّ  ،الرجــل مــن الرُّكبــة
 .واحد، نقول: ُخذ طول الذي أخذ، رأیت

 طالب: الراجح أنه �النسبة.
 ألن العظـم قـد �أنه �جوز القطع من غیر مفصل، وقلنا: إن هذا ُ�مكـن ضـبطه؛ هو النسبة إذا قلنا

 .یتخلخل مع التحر�ك
 طالب:........

 أو قُصر دونه. ،هو قصر دونه ما ُ�قتص منه
 طالب:........

 مكـن� مـا أن علـى العلمـاء أجمـع هـذا وألجـل" "ز�ادة وال ،حیفٍ  غیر من االستیفاء إمكان" انظر
ال  "" "واختلفوا في قطع العضو من غیر مفصـلالقصاص فیه ز�ادة، وال حیفٍ  غیر من استیفاؤه

یتخلخــل معــه العظــم،  أن شــك أنهــم فــي الســابق آالتهــم مثــل الســاطور، حتــى المنشــار خشــن ُ�مكــن
حادة ودقیقة ما تز�د وال تنقص، فهـل مـع إمكـان االسـتیفاء مـن غیـر ظلـم، مـن لكن اآلن فیه آالت 

 . تبقى قضائیةال؟ المسألة أم غیر ز�ادٍة وال نقصان، قال: �جب االستیفاء 
 فیــه أوجــب مــن فمــنهم العظــم، نفــس مــن بــل مفصــل، غیــر مــن العضــو قطــع فــي واختلفــوا"

 عقطـ في القصاص فأوجب مالك، بهذا قال وممن ز�ادة، غیر من �مكن أنه إلى انظرً  ؛القصاص
 .نحوهاو  الفخذ، �قطع الموت، منه خشى�ُ  فیما إال المفصل، غیر من العظم
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ــ العظــام مــن شــيءٍ  فــي القصــاص �جــب ال: الشــافعي وقــال  بــن عمــر عــن مــرويٌ  وهــو ا،مطلًق
 و�بـــراهیم والزهـــري، البصـــري، والحســـن والشـــعبي، ،عطـــاءٌ  �قـــول و�ـــه عبـــاس، وابـــن الخطـــاب،

 مشــهور وهــو ســعد، بــن واللیــث الثــوري، ســفیان ذهــب و�لیــه العز�ــز، عبــد بــن وعمــر خعــي،الن
 .وغیره ،�ثیرٍ  ابن عنهم نقله �ما أحمد، اإلمام مذهب
 .السن في إال العظام، من شيءٍ  في القصاص �جب ال: وصاحباه حنیفة أبو وقال

 مــن ماجــه ابــن هروا �مــا المفصــل، غیــر مــن العظــم قطــع فــي قصــاص ال �أنــه قــال مــن واســتدل
 ظفـرٍ  بـن جار�ـة أبیـه عـن جار�ـة، بن نمران عن قران، بن دهثم عن عیاش، بن �كر أبي طر�ق

 النبـي فاسـتعدى فقطعهـا، المفصـل غیـر من �السیف ساعده على رجالً  ضرب رجالً  أن الحنفي،
َ�ـةَ ا ُخـذِ «: فقـال القصـاص، أر�ـد هللا رسول �ا: فقال �الد�ة، له فأمر -وسلم علیه هللا صلى-  لدِّ

 .�القصاص له �قضِ  ولم »ِفیَها َلكَ  للااَُّ  َ�اَركَ 
 ".اإلسناد هذا غیرَ  الحدیث لهذا لیس: البر عبد ابن قال

 غیُر.
 بن مرانون �ه، حتج�ُ  مما حدیثه لیس أعرابي ضعیفٌ  العكلي قران بن ودهثم"غیُر هذا اإلسناد، 

 .ثیر� ابن من ، انتهىالصحا�ة في ورمذ� ظفرٍ  بن جار�ة وأبوه ا،أ�ًض  أعرابيٌّ  ضعیفٌ  جار�ة
ــال ــن وق ــروك،: المــذ�ور دهــثم فــي )التقر�ــب( فــي حجــرٍ  اب  مجهــول،: المــذ�ور نمــران وفــي مت

 ن �قولــو فالــذین المســألة، منــاط تحقیــق فــي اخــتالفهم مــن هــو إنمــا ذلــك، فــي العلمــاء واخــتالف
 إال �مكــن ال: ن �قولــو �عدمــه، �قولــون  والــذین حیــف، غیــر مــن �مكــن إنــه: �قولــون  �القصــاص،

 .األكثر وهم ،نقصٍ  أو ،بز�ادةٍ 
 ".الموت �ه ظن�ُ  فیما القصاص، العلماء منع هنا ومن

علـتهم  فإذا حققنا المناط، وقلنا: إنه ُ�مكن أخذ المطلوب بدقة من غیر ز�ادٍة وال نقصان، إذا �انت
ـــق ا ـــؤَمن الحیـــف، فـــي آالٍت ســـا�قة، لكـــن اآلن إذا تحق ـــه ال ی ـــن فـــي عـــدم القصـــاص أن ـــاط وُأِم لمن

وانتفــت العلــة التــي مــن أجلهــا منعــوا القصــاص، و�بقــى أن قــول الجمهــور عــدم القصــاص،  ،الحیــف
 مستنبطة؟أم لكن العلة التي أبدوها هي منصوصة 

 طالب: مستنبطة.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 شو؟
 طالب:.........

 الكالم في الحدیث. لیس ،ال
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 طالب:.........
 �سري. أن ا�ة غلبة ظن، حتى لو قطع من مفصل ُ�مكنأمن السر 

ن العلــة هــي مســتنبطة علــى �ــل حــال، ولیســت �منصوصــة، وعامــة أهــل إعلــى �ــل حــال إذا قلنــا: 
 .   دم القصاص ولو صارت اآلالت دقیقةالعلم على عدم القصاص في مثل هذا یبقى ع

 أطـارت منقلـةٍ  مـن لموضـحةا �عـد المـوت �مـا �ـه ظـن�ُ  فیمـا القصـاص، العلمـاء منـع هنـا ومن"
 ".مأمومةٍ  أو الرأس، عظام �عض
 نعم.

 طالب:.........
لتـي �ختلـف ال، هو الذي یـدور مـع الحكـم العلـل المنصوصـة المعروفـة، العلـل المسـتنبطة السـیما ا

 لبة ظن ولیست �قطع.فیها أهل العلم تبقى غ
 طالب:.........

زمـان، �عنـي �انـت العلـة غالبـة علـى الظـن فـي على �ل حال مثل هذه العلل التي تختلـف فیهـا األ
را�ة ا�ة وال اآلن لما وجدت اآلالت الدقیقة هل نقول: انتفى قول الجمهـور، وأنـه ال سـر  ،التلف، والسِّ

مـع الضـبط، �عنـي �ــون الیـد ُتقطـع مـع مفصـل هــذه  از�ـادة وال نقـص، قـد �كـون األثـر فیهــا موجـودً 
ـرا�ة أكثـر أو أقـل؟ أقـل �كثیـر من، و�ونها ُتقطع مـع منتصـف العضـد مـثالً آ ، بدقـة یـؤمن معهـا السِّ

تـوح غیـر مـا إذا ُقِطعـت والذي یبقى أنه مع �ونها ُأِخـذت بدقـة، لكـن األمـن مـن أیـن؟ �ـل شـيء مف
 .مع المفصل

 طالب:.........
ـــه �ختلـــف اختالًفـــ ا مـــع القطـــع مـــن �بیـــرً  ااالســـتیفاء ممكـــن بدقـــة، لكـــن ال یـــؤمن معـــه التلـــف؛ ألن

 .المفصل
 ب:.........طال

اآلن إذا ُحِسمت الید حسمها مع المفصـل مضـمون، ومعمـول �ـه علـى مـر العصـور، لكـن هـل إذا 
 فرق �بیر. هفرق؟ فی هفیأم الذراع ُ�ضمن �ضمان المفصل،  أوُحِسمت من منتصف العضد 

 طالب:.........
 أبًدا. ذهاب العلة هل هو مساٍو لذهاب العلة في المفصل؟ ال ما هو ما مساوٍ 

 طالب:.........
 ُ�قطع. أن ، إن ما ُقِطعت مات الزمي عنده غرغر�نة ما عنده خیار ثانٍ ما �خالف، لكن الذ

 طالب:.........
 حسـموالكن وجب فیه االستیفاء مع عدم أمن الحیف، وعدم أمن الضرر األكبـر؛ ولـذلك الجمهـور 

 .ه قصاص مادام ما هو مع المفصلالباب ما فی
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 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 ، نفس الشيء.ُ�قتص منه

 طالب:.........
 ُیبرد �المبرد؛ ألنه....

 طالب:.........
 ال �المبرد، لكن الید ُ�مكن �المبرد؟ 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 ؟ ال ما �صیر.ا، ثم �قطع ثانیً الحكم لألخیر، �قطع أوًال 

أر�ـد مـن  ،ُ�قـتص منـه، قـال: أنـا أر�ـد أقـل مـن حقـي �عني لو �ان من منتصـف العضـد، وقیـل: مـا
  من المرفق، ماذا تقول؟ ،المفصل

 طالب:.........
ل مـا وال یبقـى بیـد وأنـا بـدون یـد، واألصـ ،ُقِطع من مأمن واكتفى �ه، �قول: �كفیني أنا إلـى المرفـق

 فیه قصاص؛ ألنه من غیر مفصل، قال: أنا �كفیني نصف حقي.
 طالب:.........

مـا نحـن فمفصـل �فُأحِضـر للحـاكم وقـال: مـادام مـا هـو  ،قطع یـده مـن العضـد ،مسألة واضحةال ال
 قاطعین، قال: أعطوني من المفصل أقل من حقي، ماذا تقول له؟ �

 طالب:.........
 ین الظلم؟أ

 طالب:.........
المفصـل ي تنازل إلى المرفـق، �عنـي �كـون عفـا عـن القـدر الزائـد علـى ظلم وهو المتنازل؟! هو الذ

 ؟ًئاالذي األصل فیه القصاص، الشیخ ما ذ�ر شی
 طالب:.........

 .نعم
 طالب: ...........

ال ال، هذه تختلف المفصل محل قصاص �االتفاق، و�ـونكم تقولـون: ُ�خشـى علیـه مـن الهـالك إذا 
 قطعنا من غیر مفصل، أنا أقول: �كفیني من المفصل والزائد أنا متنازل عنه.
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 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 .]١٧٩[البقرة:} َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاةٌ {

 طالب:.........
 .ظر، والكتب المطولة تذ�ر مثل هذاعلى �ل حال المسألة تحتاج إلى إعادة ن

 أطـارت منقلـةٍ  مـن الموضـحة �عـد �مـا المـوت �ـه ظـن�ُ  فیمـا القصـاص، العلمـاء منـع هنـا ومن"
 ".خر�طته خرقت دامغةٍ  أو الدماغ، أم إلى وصلت مةٍ مأمو  أو الرأس، عظام �عض

نــه الُمنِقلــة أو الُمنقِّلــة نقلــت العظــام أو �عــض العظــام مــن مكانهــا هشــمت العظــم، والعظــم انفصــل م
عظــام، وانتقلــت مــن مكانهــا، والمأمومــة وصــلت إلــى أم الــدماغ، الدامغــة خرقــت الخر�طــة خر�طــة 

لجـوف، �عنـي مـن أي جهـة مـن األمـام أو مـن الخلـف أو الدماغ، والجائفة وهـي: التـي نفـذت إلـى ا
 . لجانب المهم أنها نفذت إلى الجوفمن ا

 مــن للخــوف ذلــك ونحــو الجــوف، إلــى نفــذت التــي :وهــي و�الجائفــة ،خر�طتــه خرقــت دامغــةٍ  أو"
 .الهالك
 واعلـم ،قبلـه قالـه �أحـدٍ  سـمعنا ما: وقالوا ،المأمومة في القصاص الز�یر ابن على الناس وأنكر

 ".�الشالء تؤخذ ال الصحیحة والید �العوراء، تؤخذ ال الصحیحة العین أن
 والعكس.
 أحسن هللا إلیك.طالب: 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 .مثل ما لو تنازل

 .ظاهر هو �ما ذلك، ونحو"
 :تنبیه

 ىعلـ شـيء فـال القصـاص، مـن فمـات الـنفس، دون  فیمـا الجـاني، مـن علیه المجني اقتص إذا
 ".والشافعي ،مالكٍ  عند منه، اقتص الذي

 كما لو مات من تطبیق حد، الحد قتله.
 طالب:.........

  من بیت المال.جنایته وهو من أهل النظر واالجتهاد، وأداه اجتهاده إلى هذا تكون 
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 الجمهـور قـول وهـو حنبـل، بـن والشـافعي وأحمـد ،مالـكٍ  عنـد منـه، اقتص الذي على شيء فال"
 .وغیرهم والتا�عین، الصحا�ة، من

 بـن وعمـرو س،و وطـاو  وعطـاء، الشـعبي، وقـال قـتص،المُ  مـال في الد�ة تجب: حنیفة أبو وقال
 ".والثوري  والزهري، سلیمان، أبي بن وحماد لیلى، أبي وابن كلي،العَ  والحارث دینار،

 ن فیكون الُعكلي.و نین منهم الُعر ی، الذتراه من ُعكل
 علـى �ـةالد تجـب :والثـوري  والزهـري، سـلیمان، أبي بن وحماد یلى،ل أبي وابن كلي،العُ  والحارث"

 .له قتصالمُ  عاقلة
 لـه صقـتالمُ  عـن �سـقط البتـي، وعثمـان عتیبـة، بن والحكم النخعي، و�براهیم ،مسعودٍ  ابن وقال
 ".�ثیر ابن قاله ماله، في الباقي و�جب الجراحة، تلك قدر

�ة �ستحق النصـف وفیها نصف الد ا،إذا �انت یدً مستحٌق لها، ف ،ألنه مستحق لبعض هذه الجنا�ة
 .الثاني عن البقیة

 �كـر، أبي عن وي رُ  �ما الحق، قتله القود، قتله من ألن ؛مضمونة غیر القود سرا�ة أن والحق"
 ".اجد�  ظاهرٌ  بینهما والفرق  ،مضمونةٌ  فهي الجنا�ة، سرا�ة �خالف وغیرهما، وعمر،

 طالب:.........
 �قول؟ ماذا

 .......طالب:..

 ضعیف.
 طالب:.........

 �عني أقل من المطلوب.
 طالب:.........

 .اجزاك هللا خیرً  ،واضحة
 طالب:.........
 لو هو رضي.

 طالب:.........
 ما عندي غیرها، ما �قوله؟ ن،تر�دو  ماال �قول: هذه یدي خذوا منها 

ح هذا القول سماحة الشیخ؟  طالب: نعم ما ُیرجِّ
 من حقه.�هللا إذا رضي �أقل 

 طالب:.........
 .، إذا رضي خالص سقط حقهال

 طالب:.........
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 ؟ماذا
 طالب:.........

 إلمكان االستیفاء.
 طالب:.........

 هو مضطر. ه،غیر  هخالص مادام أمكن االستیفاء تنازل ما فی
 لالمحـ اتحـاد لوجـوب ؛ذلـك عكـس وال بیمنـى، �سـرى  یـدٌ  وال ،أذنٌ  وال ،عـینٌ  تؤخـذ ال أنه واعلم"

 ".ر�كوشُ  سیر�ن، ابن عن كيوحُ  القصاص، في
 وَشر�ك.
 .العلم أهل أكثر قول واألول �األخرى، تؤخذ إحداهما �أن قاال أنهما"وَشر�ٍك 

 منـه اقـتص فـإن علیـه، المجنـي جراحـة تندمل حتى الجراح في القصاص تأخیر �جب أنه واعلم
 ".له شيء فال جرحه، زاد ثم االندمال، قبل

 .  الجرح، قال: ال أعطوني حقي اآلنقه، قالوا له: اصبر خلیه یندمل هو الذي أضاع ح
 الً رجـ أن جـده، عـن أبیـه، عـن ،شـعیٍب  بـن عمـرو عن أحمد، اإلمام رواه ما ذلك، على والدلیل"

 تَّـىحَ «: فقـال أقـدني،: فقـال -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي فجـاء ر�بتـه، فـي �قرنٍ  رجالً  طعن
ــَرأَ  ــم »َتْب ــه، جــاء ث ــالف إلی ــدني،: ق ــاده، أق ــال فأق ــا: فق ــال عرجــت، ،هللا رســول � ــ«: فق ــكَ  دْ َق  َنَهْیُت

 قـتص� أن -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول نهـى ثـم ،»َعَرُجـكَ  َوَ�َطـلَ  للااَُّ  َفَأْ�َعـَدكَ  َفَعَصْیَتِني،
 .�ثیر ابن قاله أحمد، �ه دتفرَّ  صاحبه، یبرأ أن قبل جرحٍ  من

 شـعیٍب  بـن عمـرو حـدیث مـن عرفـت وقد البرء، قبل القصاص لتعجی �جواز العلماء �عض وقال
 بل ا،درً ه لیس: والشافعي حنیفة، أبو وقال هدر، القصاص �عد الجنا�ة سرا�ة أن ا،آنفً  المذ�ور

 ملـ مـا اسـتعجل ألنه ؛ظاهر ووجهه -تعالى هللا رحمهما- علیهما جةحُ  والحدیث ،ةٌ مضمون هي
 .حقه الشارع فأ�طل استعجاله، له �كن
 ".مفهوم تفصیلٌ  ذ�رنا مما عرفت و�ذا

 .تفصیلَ 
ــُه َمــن َقَتــَل َنْفًســا ِ�َغْیــِر َنْفــسٍ {: تعــالى قولــهمفهــوم  "تفصــیلَ   أن اعلمفــ. اآل�ــة ]٣٢:[المائــدة} َأنَّ
َزاء ِإنََّمـا َجـ{ :تعـالى قولـه فـي المـذ�ور هـو ،]٣٢[المائـدة:} َأْو َفَسـاٍد ِفـي اَألْرضِ {: قولـه مفهوم

ِدیِهْم َصــلَُّبوْا َأْو ُتَقطَّــَع َأْیــُلــوْا َأْو �ُ ن ُ�َقتَّ ُ�وَن للاّاَ َوَرُســوَلُه َوَ�ْســَعْوَن ِفــي اَألْرِض َفَســاًدا أَ الَّــِذیَن ُ�َحــارِ 
ْن ِخالٍف َأْو ُینَفْوْا ِمَن اَألْرضِ    .]٣٣[المائدة:} َوَأْرُجُلُهم مِّ

 وعلـى الكفـر، علـى صـادقةٌ  يوهـ ضـادة،والمُ  خالفـةالمُ  هـي حار�ـةالمُ : تفسـیره فـي �ثیرٍ  ابن قال
 قـال وقـد الشـر، مـن أنـواعٍ  علـى �طلـق األرض، فـي اإلفساد و�ذا السبیل، و�خافة الطر�ق، قطع
} َوِ�َذا َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُیْفِسَد ِفِیَها َوُ�ْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َ�للاّاُ َال ُ�ِحـبُّ الَفَسـاد{ :تعالى هللا
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 ذ�ـر السـبیل، خیـفو�ُ  الطر�ـق، �قطـع الـذي المحـارب أن فـاعلم ذلـك، علمت افإذ ]٢٠٥[البقرة:
 : هي خاللٍ  أر�ع من واحدة هءجزا أن هللا
ـ{  ]٣٣[المائـدة:} ْوْا ِمـَن اَألْرضِ ٍف َأْو ُینَفـْن ِخـالَأن ُ�َقتَُّلوْا َأْو ُ�َصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْیـِدیِهْم َوَأْرُجُلُهـم مِّ

 وهــ �مــا �المحــارب، منهــا شــاء مــا �فعــل فیهــا، خیــرٌ مُ  اإلمــام أن: كر�مــةال اآل�ــة هــذه وظــاهر
 ".مدلول

 أو
 ".التخییر على تدل ألنها أو"

لكن لها من المعاني أكثر مـن ذلـك، وهـي �مـا تـدل علـى التخییـر، تـدل علـى اإل�احـة، وتـدل علـى 
ـــ ـــم � ـــح، قسِّ ـــر أِ� ـــواو، خیِّ ـــى ال ـــى اإلبهـــام، ور�مـــا جـــاءت �معن ـــدل عل ـــم واشـــكك،التقســـیم، وت  أو وأبِه

 ین ابن مالك عنكم؟أین الكالم؟ أواضراٌب بها ُنمي، ور�ما عاقبت الواو إذا... 
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 ابن الناظم. ....... ابن مالك
 هات.

 طالب:.......
 ؟ماذا 

 طالب:.......
ف  ،الزم �صــیر عنــدك ؟مــا عنــدك النحو، فــمــن اآلن هللا یهــد�ك،  أو غیــرهأنــت طالــب علــم، تســوِّ

لم طالب علم یتع هوفنون العر�یة �جمیع فروعها االثني عشر في غا�ة األهمیة لطالب العلم، ما فی
 من غیر عر�یة.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
د ر ولـه شـرٌح علـى ألفیـة والـده، ورد علیـه �ثیـًرا  أصـغر مـن أبیـه، ألـیس �أصـغر. ال ال، ابن النـاظم

ا، فقیل لبعضهم: هل ابن الناظم أعلم مـن أبیـه؟ قـال: ال، لكـن على والده في مسا يُّ حـئل �ثیرة جد�
 واحد �غلب ألف میت.
 .الكالم طو�ل في الباقي

 نقف على هذا.   
 


